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Hvorledes har aktiviteten
bidraget til udvikling af
debat og oplysning om det
europæiske fællesskab (EU)?

TV programmet har anskueliggjort hvilke udfordringer EU
samarbejdet står overfor når der på tværs af nationale interesser
skal findes politisk vilje til at iværksætte langsigtede initiativer
der sikrer folkelig opbakning til at EU fællesskabet giver mening.

Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Nej ingen samrbejde med andre organisationer

37003
Er EU’s sociale søjle svaret på social dumping og
uligheden i Europa?
Startdato:
22019.08.01
Slutdato:
2019.12.31
Kort rapport om forløbet:
Programmet blev researchet, optaget og redigeret i perioden
august - november 2019 og vist i tv programmerne Odense ser
rødt og Udsyn på kanal Fynboen i december 2019. Er også lagt på
www.osrtv.dk
Er aktivitetsmålene for
At producere og vise et seværdig og informativt og
projektet opnået? Anfør mål debatskabende tv-program, der både belyser temaet og samtidig
og beskriv opfyldelsen.
kan være med til at åbne øjnene for vigtigheden af at forholde sig
til konsekvenserne og mulighederne i medlemskabet af EU. Målet
er opfyldt jf.rapport om forløbet.

C1: Arrangementer m.v.

Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

C2: Radio/TV/Web

Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

Faktiske forløb

1
Hanne Andersen 3F Østfyn og Bente Sorgenfrey, FH - MEP’er ChristI
I tv programmerne "Odense ser Rødt" og "UDSYN" på kanal Fynboe

TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

C3: Web mv.

Ønskede oplysninger
Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende er unikke
brugere?

http://osrtv.dk/2019/12/08/skal-eu-ogsaa-have-socialt-ansigt/

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

C4: Publikationer/bøger mv.

Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

C5: Andet

Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

el Schaldemose, S og Pernille Weis, K – MF’erne Karsten Hønge, SF og Victoria Velasques
en. Første gang hhv. 8.december kl.11.30 og 11.december kl. 21.00 derefter genudsendt

s, EL – Velfærdsforsker Jon Kvist, RUC.
t flere gange i løbet af en uge. Bliver vist igen i februar 2020.

